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Se Komposten i farver på klubbens hjemmeside
Deadline for de næste numre af Komposten:
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24. januar 2010. Bladet udkommer ca. 3 uger senere.
25. marts 2010. Gæsteredaktør Jens Aaris klarer dette nummer. Send indlæg til ham.

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til Generalforsamling i Søllerød Orienteringsklub tirsdag d. 23. feb. 2010 kl. 18:45.
Vi har reserveret mødelokale ved Holtehal 1, hvor der er lidt bedre plads!
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag til beslutning skal være formanden i hænde 14 dage før.

Nyt fra kassemesteren
Sæsonen 2009 nærmer sig afslutningen, og kassemesteren har haft travlt med at få opgjort alle medlemskonti inden årets udgang. Med denne udsendelse af Komposten følger et kontoudtog per medlem, ajourført med alle aktiviteter til og med november 2009.
Alle ungdomsløbere og eliteløbere har endnu ikke fået tildelt tilskud for de aktiviteter, som er registreret i O-service. I 2009 ydes der 70% af de samlede startafgifter og 50% tilskud til kurser. Transporttilskud mangler også. Tildeling af tilskud sker ved afslutning af årsregnskabet.
Køb af klubtøj er endnu ikke faktureret på alle konti.
Hvis beløbet på kontoudtoget er positivt, så skylder man klubben penge. Kassereren forventer, at
tilgodehavender snarest indbetales på klubbens bankkonto (reg. 3325, konto. 4450 341 800). Ved
indbetaling tilføj venligst medlemsnummer, som fremgår af toppen af kontoudskriften. For familiemedlemmer er det fint med en samlet indbetaling – kassereren skal nok fordele pengene på de
enkelte konti.
Som altid er man velkommen til at parkere et beløb på kontoen til fremtidige aktiviteter.
Hvis der er spørgsmål til kontoudtoget, så er man velkommen til at kontakte mig.
Jens A. Hansen

Velkommen til:
Farvel til:

544 Torben Jacobsen, 545 Ole Juul,
365 Henrik Plenge Jensen

546 Simon Uhl Nielsen
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T BE or not T BE

Fra formandens bord

Sæsonen går på hæld, men de ugentlige træningstilbud I SET, SUT og SÆT/Motion fortsætter med samme præcision som et schweizer-ur.
Vi har netop haft en fantastisk fest i John &
Bente’s velegnede lokaler efter et klubmesterskab der gik til Erik Brühl fordi han kendte
sin kompetence bedre end andre. Tillykke!
Formanden lægger mere vægt på, at det felt
han besejrede, udgjorde mere end 70 SOKløbere, og vi var også flere end 70 til festen
som havde mange fine indslag. Jeg skal ikke
her opridse sæsonens forløb – det kommer
senere men vil hellere pege på 2 udfordringer.
O-løbere har lært at håndtere bid fra skovflåt,
og frygter det ikke mere end godt er. Men en
farligere følgesygdom end Borelia – nemlig
TBE – spreder sig og har nu indfundet sig
også på Sjælland.
Kirsten Møller orienterede på bestyrelsesmødet om TBE og sagde bl.a.:
Sandsynligheden for at få TBE ved skovflåtbid er (endnu) lille på Sjælland (jeg hørte
1:600), men større i andre dele af Europa.
Sandsynligheden for dødsfald, som konsekvens af sygdom er i størrelsesordenen 1-2%,
medens ca. 10% kan vente varige men af sygdommen. Vaccinens beskyttelse skulle være
rimelig god; med kun almindelige bivirkninger ved vaccination. Om man vil lade sig vaccinere er selvsagt op til den enkelte at afgøre,
men for SUT-gruppen har klubben et ansvar,
hvorfor forældrene til disse deltagere bedes
tage eksplicit stilling til spørgsmålet for deres
barn. Formanden har modtaget et tilbud fra
en læge (god bekendt til en O-løber) som tilbyder at gennemføre ’massevaccination’ i
klinikken mod betaling af vaccine og udstyr.
Klubben bidrager med lidt belønning – til
lægen. Iflg. Kirsten udfører Rigshospitalet
vaccination for kr. 300, (pr. skud)- der skal 2
til. Mere information hos egen læge eller
www. sundhedsguiden.dk.
Bestyrelsen indhenter tilbud fra anførte læge,
hvorefter klubbens medlemmer bedes tage
stilling. Mere information følger.
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En anden ‘ToBE or not ToBe’, - knap så farlig - har ramt formanden, der efter flere år på
formandsposten og mange år i bestyrelsen,
ønsker at træde tilbage. Der ligger ikke utilfredshed, konflikter eller andre virusudløsende årsager til grund for dette. I færd med en
pensioneringsproces er ønsket at få lidt flere
frihedsgrader – også til O-løb, og da jeg gennemgik nogle gamle O-papirer fandt jeg en
indkaldelse til bestyrelsesmøde (efteråret
1997!). Et af temaerne dengang var tegning af
O-kort i Jægersborg Hegn, Trørød Skov og
skole O-kort. Tankevækkende – og før dette
var det flere år i bestyrelsen for H.O.F. inden
den lykkelige fusion med SOK.
Derfor beder jeg bestyrelsen – gerne i drøftelser med medlemmer i øvrigt – om at overveje/
anbefale og opfordre en ny formandskandidat,
som kan føre SOK videre. En afgående formand deltager gerne i disse drøftelser, men
han holder lav profil idet det er god ’corporate
governance’ at den afgående ikke udpeger sin
efterfølger. Måske bestyrelsen også skal tilføres nye kræfter. Vi skal vise evne til at bringe
nye ind, skifte opgaver for at bibeholde en
stærk ’frivillig organisation’. Bemærk hvordan en tidligere formand (Kaj Rostvad) igen
har meldt sig under fanerne og påtaget sig en
opgave med Molboløbene.
God Jul til alle – tak for indsatsen og vel mødt
til det traditionsrige Julemavemotionsløb der
finder sted d. 26.12. kl. 10:00 med start på
grusbanen (Nissehue giver måske ekstrapoint)
– og efterfølgende klubhushygge.
En meget glad formand!
Jens Aaris Thisted

En meget glad formand, her ved træningen i
Gribskov den sidste lørdag i november
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26/12 Kl. 1000 på grusbanen på Rudegård Stadion
Som det er de fleste bekendt bliver nisser særdeles gamle, der er faktisk nisser der er blevet mere
end 250 år. For at alle nisser kan få udfordringer i skoven tilbydes der 3 nissebaner at vælge imellem;
0 - 75 år – Den lettere sti gennem skoven
76 – 150 år – Genvejen gennem skoven
151 – 300 år – Den lange genvej gennem skoven
For at komme med er det en betingelse at du sender en nissemail til ulrik@illum.info, hvor du angiver din ønskede løbegruppe - samt møder op 26/12 med din nissehue. Alle nisser med familier er
velkomne!

Har du lidt nissemad til overs fra julen, er du velkommen til at nyde den i klubhuset med de andre
nisser, ved 12-tiden efter det årlige velfortjente julebad. Har du desuden lidt juleknas med, bliver du
nok vældig populær.
SU: Inden 18.12.2009

Den søllerødske nissebande 2008
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Klubmesterskaberne
14. november 2009
Klubmester Erik Brühl:

At 2009 bliver rekordernes år for Søllerød OK
er jo ikke længere en hemmelighed, og 72
tilmeldte til klubmesterskabsløbet i Tokkekøb
Hegn er helt i top. Udnævnelsen af klubmesteren har varieret over forskellige temaer,
hvoraf de færreste har tilgodeset eliteløberen
med den minimale kilometertid. Ellers er der
set alt fra lodtrækning til snedighed og især
huskes stafetløbet over 2 ture mod sig selv,
hvor vinderen var den med laveste forskel på
de to ture, der stort set fulgte reglerne for
farsta dog med modsat omløbsretning.
I år kom så det glædelige forvarsel, at man
ikke alene skulle gætte sin egen løbstid, men
også opnå den – bare uden ur.

Løbet
Tokkekøb Hegn har forskellige sværhedsgrader i øst og vest, og vi skulle fortrinsvis bevæge os i den svære vestlige del. Stemningen
var høj i Søllerød OK’s ”klasselokale” på
Skovvangsskolen, og der blev delt rigeligt
med erfaringer ud. Retfærdigvis fik alle i sidste minut før start lov til at studere kortet forud for gættet, som kasserer Jens noterede
overvåget af Vibe.

Søllerøds ”undulater” lyste op over både
skole og start og snart kunne jeg konstatere, at de også lyste op i hele løbsområdet.
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God temperatur og god sigt gennem
tæthederne gav også god fart, og det var jo
godt nok, så længe retningen var i orden.
Af resultatlisten ses, at retningen altså ikke lige var perfekt hele tiden for alle.
På langstrækket fik jeg langsomt halet mig
ind på Nikoline Andersen, og hun har fart på !
Post 7 lå nede i ”hundeskoven”, hvor jeg som
feriehundepasser mente at have styr på det
hele. Det gjaldt så ikke lige den dag, og pludselig skulle jeg læse mig ind på kortet rigtig
langt væk fra 7’eren. Bom kan åbenbart ske
for enhver. Nikoline ”ventede” på mig på post
8, men jeg kvitterede med at smutte igen. Hun
tog dog hævn ved at tage ”blå tid” på de to
sidste delstræk. (blå tid = bedst tid af alle)
Selv med et regulært bom på 3½ minut kom
jeg alligevel i mål 20 sekunder for tidligt i
forhold til min beregnede gennemsnitstid efter
to metoder tillagt 1 minut efter banens åbenbaring.

Festmiddagen
Atter en gang samledes de glade deltagere
+ nogle ekstra i alt 80 i Egehegnets selskabslokaler med stor hjælp fra Bente og
John som tillige er Mads forældre. Borddækning, madlavning lys og varme, køkken- og bartjansen tog de også på sig og
med Mogens Jørgensen som sponsor af
rød- og hvidvin, kunne det simpelthen ikke gå galt.
Formand Jens Aaris Thisted pointerede, at det
ikke var en generalforsamling, men redegjorde indledningsvis alligevel for ”rigets” tilstand på en ualmindelig grundig og sober måde, hvor ikke alene de store sportspræstationer
blev fremhævet, men hvor også takken lød
mangfoldigt til alle dem, som på en eller anden havde været med til at trække det store
læs, som har været succesfuldt op ad bakke
gennem hele året. Der blev både klappet og
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råbt genvalg og gentagelse følger sikkert på
den rigtige generalforsamling.
Som vært redegjorde John herefter for slagets
gang startende med Bentes suppe (yderst velsmagende) over hele buffeten, som fyldte 2
billardborde samt Ellen Thisteds dessert. (alt
sammen meget velsmagende).
Den anonyme klubmestersang i aktuel gendigtning blev afsunget, så vidt det lod sig gøre, og herefter bekendtgjorde Jens Aaris resultatet, som var beregnet, oplæst og kommenteret af den allesteds nærværende Gert Bøgevig.
Nr. 3 Else Juul Hansen 37 sekunder. Nr. 2
Ellen Frier 33 sekunder – ja og da jeg selv
havde 20 sekunder, så var den sag jo afgjort
med overrækkelse af pilekoggeret, som er
doneret af Henning Molin.

Skildpaddeprisen blev uddelt af Kirsten Olsen, og den gik til Jonathan Kæseler, som
havde en overtid på 31.29 som nr. næstsidst.
Nr. sidst taler vi jo ikke om, men den hurtige
pige kom 38 minutter for tidligt i mål. Det
tror pokker med den fart, hun har på !! – (jfr.
ovenfor).
Sangstemmerne blev rørt 3 gange mere til
både kendte og ukendte sange fra navngivne
forfattere og stemningen var langt over middel. Helt specielt for Søllerød OK spillede 1.
violinist i DR’s symfoniorkester, Anders
Jonsson, med på de navngivne kunstneres
melodier. Som den store pædagog, Anders er,
optog han overmolbo Martha og andre i samme aldersgruppe (under 10) i sin
”masterclass”.

Stemningen blev løftet endnu en tand, da Kirsten Møller dukkede op efter en vel overstået
børnefødselsdag for at bekendtgøre resultatet
af ”bom” – konkurrencen, hvor de vindende
bidrag blev læst op i omvendt rækkefølge. Nr.
3 Jørgen Luxhøj, der ikke deltog i festen.
Henrik Kleffel fik en 2. plads for god erindring om orienteringsløb fra soldatertiden,
medens Ellen Thisted blev årets vinder med et
kæmpebom på Grønland. 3 ½ time er nu også
temmelig længe mellem post 1 og 2, som blev
fundet efter en tur langt uden for kortet. Bidragene blev katalogiseret efter en ”Kirsten
Møller skala”, som må kunne sælges til talentkonkurrencer, skat og byggespekulanter.
Vi hylede af grin.
Else Juul Hansen fremdrog endnu en gang
den blå/grøn/gule rygsæk med et overflødighedshorn af overraskelser – alt i klubbens
farver. Den store gevinst måtte Gert selv pakke ud, og alle undtagen ham selv gættede på
at det var en klubfarvet fejekost – som kan
bruges til at feje for egen dør.
Elses påfund tager ingen
ende og der var fodfiler,
snurretoppe, danskvand og
alskens mere eller mindre
brugelige genstande, som vil
få søstrene Grene til at lige
de rene amatører. 1000 tak
Else for mange fornøjelige
minutter (Gert måtte igen
bistå, som må være det modsatte af bifald).
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Gustav: Det var en irriterenede næstsidste
post, som lå ALT for tæt på den sidste post –
kun 25 m fra hinanden. Ellers var jeg tilfreds
med mit løb.

Timerne forsvandt og den nyudnævnte klubmester påtog under påskud af ”yngste løjtnant” at takke for maden med særlig tak til
Bente og John samt Ellen – (blev Mogens nu
også behørigt nævnt ?) – og så gik han over til
at nævne selskabets positive sammensætning
med stor repræsentation af de yngste årgange,
for hvem tidspunktet nu var langt over sengetid.
Det var en dejlig dag – det blev en dejlig aften
– tak til jer alle.

Bane 3. Her stillede 4 stærke drenge til start
på den 6 km lange og svære bane.
Simon: Det var et meget fint løb. Jeg var dog
lidt skuffet over, at Aske slog mig med 3 sekunder på første stræk.
Magnus: Et godt løb ellers ingen kommentarer.
Martin: Mine gætteevner var ikke ret gode.
Selve løbet var jeg godt tilfreds med.
Aske: Hyggeligt at sidde og spise sammen
med sine klubkammerater. I selve løbet var
det irriterende, at Martin slog mig med 15
sekunder. Men jeg vandt over ham med 2
sekunder sidste gang.
Bane 5. Nikoline var solodeltager fra SUTholdet og løb en 3,7 km svær bane.
Nikoline: Det var første gang, jeg løb en svær
bane. Jeg var ikke så god til at gætte min tid
og heldigvis løb jeg hurtigere end det, jeg
havde gættet. Tænkte meget på om jeg fik
Skildpadden!

PS: Efter vi havde rengjort og afdækket billardbordene tillod Jørn Wigh sig at bemærke,
at han ikke følte sig forpligtet til også at stå i
kø ved opvasken !
Erik

_____________________________________
Lene Vitus om:

De BOM – STÆRKE SUTer
Lørdag den 14. november mødte 15 stærke
SUT o-løbere frem i Tokkekøb Hegn.
De løb på 7 af de 10 baner og den samlede
banelænge for alle SUTer var 67,9 km med
ialt 204 poster, der skulle klippes ..... ups .....
det blev vist kun til 203 poster!
Det var nogle imponerende resultater, der
blev præsteret og nogle skønne oplevelser i
skoven for alle. Deres udsendte var ude med
mikrofonen og her følger et lille udpluk af de
BOM-STÆRKE SUTers oplevelser.

Bane 2. Gustav var solodeltager blandt SUTerne og løb en svær 7,7 km bane.
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Nikoline studerer sin bane inden sit tidsgæt
Bane 7. Her var Jonathan og Rune i nærkamp
og løb en 4,7 km mellem-bane.
Jonathan: En fin tur!
Rune: Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det
ved jeg ikke.
Bane 8: De 3 løbere Astrid, Mads og Agnes
blev placeret på toppen af resultatlisten efter
deres 3.9 km mellem-bane.
Astrid: Jeg havde et fint løb. Det var sjovt
med de lidt svære poster. Jeg var skadet i ven
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stre fod efter Jættemilen sidste week-end. Det
var rart at blive nr. 1.
Mads: Jeg har før løbet i Tokkekøb Hegn og
derfor kendte jeg en del af skoven. Jeg kunne
løbe direkte fra næstsidste post og i mål uden
at kigge på kortet. Sejt at blive nr. 2 – det vidste jeg faktisk ikke, at jeg var blevet.
Agnes: Et godt løb ellers ingen kommentarer.

Bane 9. Thor var solodeltager fra SUT holdet
og løb en 3,6 km let bane.

Søllerød Orienteringsklub

Thor: Jeg har ikke rigtig nogen kommentarer.
Det var ikke nogen speciel tur i forhold til
andre ture.
Bane 10: Her løb Carl-Christian, Johan og
Andreas en 2,6 km let bane.
Carl-Christian: Det var sjovt at være med til
mit første klubmesterskab. Og det var dejligt
at finde posterne hele tiden – jeg så et rådyr
mellem post 5 og 6. Hvis Simon havde været
min skygge, havde jeg løbet meget hurtigere.
Johan: Det var sjovt at løbe en tur i skoven
og jeg kunne finde vej hele tiden. Mellem
post nr 10 og 11 trådte jeg i en stor mudderpøl. Efter løbet fik jeg en skøn kop varm kakao, som far lavede på trangiaet. Det var en
dejlig fest om aftenen.
Andreas: Det var mit første løb uden skygge.
Ærgeligt, at jeg ikke ramte plet med mit tidsgæt, men jeg mistede 2 minutter ved post 13,
hvor jeg kom til at løbe 200 m for langt. Det
var dejligt, at mange Søllerødder spurgte til,
hvordan mit løb var gået – det var jeg glad
for. Min far kom nemlig først i mål ½ time
efter mig.
Lene

________________________________________________________________________________________________

”Jeg kan selvfølgelig godt lide at vinde!”
møder ham mandag aften til den ugentlige
SUT-træning. Lige siden har den 12-årige
dreng løbet hver mandag til SUT-træning og
ofte til torsdagstræningerne.
O-løb har ikke blot ført ham til de jyske skove
eller det svære svenske terræn. ”I sommers
var jeg i Italien i Dolomitterne, hvor jeg løb
publikumsløb til JWOC. Jeg blev nummer 3
ud af mere end 100. Det er helt klart en af
mine bedste oplevelser indenfor o-løb, men
jeg har fået så mange gode oplevelser.”
Det gode ved o-løb, forklarer han mig, er ikke
bare at det er udfordrende og hårdt. Der er en
masse socialt ved det, og det er en af grundene til, at han bliver ved. ”Men jeg kan selvfølgelig godt lide at vinde. Det er sjovt!”
Martin poserer i bedste Usain Bolt-stil i Linå
Vesterskov

I lang tid har vi hørt om Martin Illum, der
gang på gang har leveret flotte resultater –
ikke bare rundt omkring i landet, men også
helt nede i Dolomitterne i Italien.
”Jeg startede til o-løb for cirka 4½ år siden
fordi min far løb, og så kom jeg med ham en
dag og prøvede det,” fortæller han, da jeg

•
•
•

Alder 12 år
Yndlingsdistance mellem: ”fordi
man kan give den alt hvad man
har.”
Træning om ugen 3-4 gange, men det
er lidt med forskel.
Silke Baumann
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Bomkanonen
De tre bedste blandt indsendte i 2009
Kirsten Møller var den suveræne dommer ved
kåringen af ”Årets Bom:”
Tredjepladsen gik til Jørgen Luxhøj, der har
indsendt bom fra årets O-Ringen. Bom, som
tilhørerne åbenlyst kunne genkende.

tætte øst for posten, men ved det ikke med
sikkerhed. Det virkede ligesom ikke, så jeg
gav op og løb ud til væskeposten ved vejen.
Herfra gik jeg ind i terrænet igen, og fandt ret
hurtigt posten.
Jeg tror det tog 35-40 min. at komme fra post
5-7!
Henrik Kleffel løb med andenpladsen..

Bom anno 1974-1976.

Henrik i Helgeåen – klubturen til Skåne i aug.
Jørgen Luxhøj på knudeposten ved årets Jættemil

Det er relativt nemt at finde et bom til bomkanonen fra sommerens O-ringen!
Dette eksempel er fra dag 2. Jeg havde klaret
det rimeligt godt frem til post 5. På vej ind til
denne ved første ”x”, blev det meget kompliceret og kort og terræn holdt fuldstændig op
med at stemme overens. Post 5 lå dog tæt på
en sten, der var ca. 3 m høj, så det lykkedes at
finde posten rimeligt hurtigt ved at identificere stenen på kortet.
Prøvede herefter at bevæge mig hen imod 6
på en kompaskurs, men blev totalt væk og
kunne ikke gennemskue noget som helst.
Omkring næste ”x” mødte jeg Kirsten Olsen,
som mente at vide, hvor vi var. Det viste sig
at være nogenlunde rigtigt, så jeg fandt post 6
snart herefter.
På vej hen til 7 ved jeg faktisk ikke præcist,
hvor jeg har været. Prøvede først at finde jagttårnet på vej derhen, men så det aldrig. Herefter prøvede jeg at finde mosen sydvest for
posten, men den fandt jeg heller ikke. Jeg tror
derfor, jeg har løbet en del rundt i cirkler i det
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Som antydet i overskriften, vil jeg tage jer lidt
tilbage i tiden for at finde det bom, som jeg
her vil berette om.
Ikke fordi der ikke siden har været bom.
Tværtimod, der har været adskillige.
Af de mere solide af slagsen kan nævnes mit
første rigtige natløb, der fandt sted i Tokkekøb Hegn, hvor jeg faktisk er forholdsvis godt
kendt. Alligevel var der et tidspunkt, hvor det
eneste jeg var sikker på var, at det var mørkt,
og der var en forfærdelig masse træer. Men
hvor jeg ellers var???
Men altså tilbage til
midt 70'erne., hvor jeg
var soldat ved Telegraftropperne i Høvelte. Her var jeg tilknyttet et kompagni,
hvor vi som små
heder blev sendt ud i
alle mulige retninger i
landskabet.
niets opgaver indebar
bl.a., at vi skulle kun-
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ne placere vort udstyr med stor nøjagtighed.
Altså at vi altid med stor sikkerhed kunne
sige, hvor vi var i landskabet. Et udslag heraf
var, at vi løb en del o-løb i de omkringliggende skove. Ganske enkelt for at lære et kort at
kende.
De første løb jeg dengang deltog i som menig
soldat gik rigtig godt. Jeg var stort set den
eneste, der havde set et kort før. Så imens alle
superløberne væltede rundt i skoven, kunne
jeg i ro og mag jogge i mål. Aller første løb
var i Rude Skov, hvor der var 1. præmie i
form af en Silver Tower fra Faxe. Guldøl med
tilstrækkelig styrke til, at den straks efter løbeturen havde en endda ret voldsom effekt på
balancen. Siden fik så også de andre lært,
hvad et kort var, og så blev der længere mellem sejrene.
Efter en tur på sergentskolen var det så min
tur til at arrangere kompagniets o-løb, hvor
debuten skulle stå sin prøve i Ravnsholt.
Lidt forklaring er her nok nødvendig. Vi løb
altid efter kort 1:50.000. 2-cm kort, også kaldet. Det var jo de kort vi ellers brugte og skulle være fortrolige med. Kortene var inddelt i
kvadrater, som man kunne referere til. Øvelsen gik så ud på, at man f.eks. fik oplysning
om, hvilket kvadrat man skulle til, og hvor
mange mm man skulle hen ad linien og op ad
linien. Der kunne man så finde posten ved en
eller anden terrængenstand. Eller man fik oplyst en retning enten som kompaskurs eller i
streger, samt et antal meter. Der kunne man så
finde næste post med nye oplysninger. Faktisk
ikke så indviklet, som det måske lyder. Men
altså ingen poster indtegnet på forhånd.
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ingen kontrol af poster, men i stedet en brækket finger.
Vel mødt mandag morgen (sådan da) viste det
sig, at gipsen sad for stramt, således at fingrene blev blå. Altså tilbage til skadestuen.
I mellemtiden måtte en kollega så efter mit
forlæg placere posterne ud i Ravnsholt.
Senere på dagen, hvor jeg igen var tilbage,
blev jeg mødt af kompagniets o-løbs glade
chef, major Sauer. Og det faktisk en lidt syrlig
udgave af et i øvrigt rart menneske. Det viste
sig, at majoren, efter mine anvisninger ved
posten, havde været en tur i en privat have i
Allerød. Det var ganske enkelt lykkedes mig
at vende en kompaskurs 180o. Uha! Et er selv
at bomme. Noget helt andet er at sende et helt
kompagni ind i en privat have. Hvad havens
ejer syntes om det, fandt jeg aldrig ud af.
Om det nu skulle være foran beskrevne oplevelse der har bevirket, at jeg først i midten af
dette årti igen løber o-løb, tror jeg nu ikke.
Men sikkert er det, at der venter mange fornøjelige bom forude. Men forhåbentlig ingen af
en karat som det her beskrevne.
Henrik Kleffel

Den næste historie har tidligere (2003) været
bragt i Komposten, men for at forstå, hvor
bommet foregår, har jeg valgt at bringe hele
oplevelsen i Grønland, sådan som Ellen Thisted her beretter.
Selve bommet er for tydelighedens skyld sat i
ramme.

Tilbage til min debut som banelægger. Løbet
skulle afvikles en mandag, hvorfor jeg i ugen
forinden på kortet planlagde de forskellige
posters placering. Da det nu var første gang,
og jeg selvfølgelig gerne ville godt fra start,
besluttede jeg, at jeg i min fritid lige ville
tjekke posterne placering i skoven. På cykel
drog jeg derfor af sted mod Ravnsholt. Langt
kom jeg dog ikke før kortet, der var klistret op
på en hård masonitplade, kom i klemme mellem ben og cykelstyr med styrt til følge. Altså
Ellen på ”Skuruhat” – O-Ringen 2009
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O-løb i Grønland - 3½ time
udenfor kortet
Allerede i foråret 2002 læste vi om det forestående O-løb i Grønland ved Ilulissat i juni;
men planlagte eksaminer og stort arbejdspres
kom i vejen.
Efterfølgende berettede både Kirsten Brunstedt og Janet Bentzen om nogle fantastiske
oplevelser, hvor højdepunktet havde været
AMO - Arctic Midnight Orienteering – her
havde Kirsten brugt 5 timer på en 14 km bane, der var så smuk, at man ustandselig måtte
stoppe op for at nyde den smukke natur.
Nu skulle det så være vores tur - rejsen blev
bestilt i februar 2003, og skulle omfatte de 3
annoncerede løb d. 25., 26 og 28. juni. På
denne tid af året er solen jo på himlen 24 timer i døgnet - så pandelamperne var ikke
med.
Udrejsen startede d. 25. om formiddagen med
4½ times fly fra København til Kangerlussuaq
(Sdr.Strømfjord), og derfra 45 minutters fly til
Ilulissat, hvor vi var fremme ved frokosttid
lokal tid.

Introduktionsløb – 54 deltagere
Samme aften skulle vi deltage i det første løb
– Introduktionsløbet - et pointløb med samlet
start kl. 20.
I følge indbydelsen fik ingen lov til at starte,
medmindre deltagerbetalingen var betalt, så
det gjaldt om at finde stævnecentret, i den
lokale sports- og kulturhal, der skulle åbne kl.
18.
Efter - vist nok almindelig - grønlandsk mønster, åbnede centret aldrig den aften. Til gengæld stod vi i kø kort før kl. 20 i stiv kuling
med 100-kronesedlerne blafrende midt på
stævnepladsen for at afregne.
Inden starten gik (den blev forsinket ca. 30
min.), fik vi en varm og grundig velkomst og
instruktion på både dansk og grønlandsk. Og
ved spørgsmålet - om der fandtes løse postdefinitioner – jo da, men kun udformet i grønlandsk tekst (se den indrammede smagsprøve
herfra).
De 32 poster, som hver gav 10, 15 eller 20
points skulle opsøges i vilkårlig rækkefølge
indenfor maxtiden 50 minutter. Hvert ekstra
påbegyndt minut kostede 10 points i regnskabet.
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Med samme banemulighed valgte vi hver sin
strategi, hvor Jens Aaris overvejende koncentrerede sig om de mange tætte poster, som gav
få points, havde jeg overvejende valgt de
spredtliggende, som gav flest points.
Terrænet var "nøgent fjeld", idet den højeste
bevoksning ikke oversteg 15 cm. Buske og
træer fandtes ikke. Stierne var kun få, så mine
sikreste kendetegn i terrænet var de mange
små søer og vandhuller. På et tidspunkt, hvor
jeg skulle ned fra en stor udløber midt på
langsiden, foregik det fra den ene lille "hylde"
til den næste, og på et sent tidspunkt, var der
ikke flere hylder, så jeg kunne vælge at springe 4 meter ned på hård klippe eller klatre op
og gå udenom. Det sikre blev løsningen.
Vel hjemme igen deltog vi i lidt oprydning og
postindsamling, og ved 22-tiden spurgte vi en
af arrangørerne, om hun kunne anbefale et
spisested i byen. På det tidspunkt er alt lukket,
så vi blev budt på middagsrester hos klubformanden Jens Peter Jensen og Frederikke, hvor
vi også fik lejlighed til at se et moderne grønlandsk hjem. (Der er noget at leve op til som
bestyrelsesmedlem).
I det hele taget var alle de grønlændere, vi
mødte, meget smilende, hjælpsomme og gæstfri.
Klubben IOG – Ilulissat Orienteering Greenland – er stiftet i 1999 som Grønlands første
orienteringsklub og vist til dato også den eneste.
Det var 4. gang, at klubben arrangerede et 3dages midsommerstævne med midnatsløb.

Grønlandsmesterskab – 58 deltagere
På andendagen gjaldt det Grønlandsmesterskabet, som skulle foregå i området nord for
byen – eller var det nu nordøst ? (Med en
misvisning på ca. 42 grader på kompasset
skulle man hele tiden tænke i både geografisk
nord
og
magnetisk
nord.)
Fra Hallen var der annonceret transport til
stævnepladsen. Klubformanden kom kørende
i en lastvogn med åbent lad og udråbte kommandoen ”Hop op”, og så var det bare om at
holde sig fast.
Stævnepladsen var opbygget omkring verdens
største hundeslæde, og inden starten nævnte
Flemming Nørgaard, der havde været med til
både at tegne kort og lægge poster ud, at det
var et svært terræn. 85 minutter på en 4,4 km
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bane med 3 kæmpebom bekræftede dette, og
resultatet rakte til en 2. plads ud af 4, ”kun”
30 minutter efter Mona Nørgaard.
På stævnepladsen havde vinden lagt sig efter
løbet, så nu sværmede myggene tæt, langt
mere koncentreret end i en dansk skov. De
lokale ænsede knapt, at de havde 30 myg siddende i ansigtet og 100 på benene, mens Else
Hass og Per Jessen-Klixbull fra PAN straks
fandt tropeudstyret frem og trak et ”bur” ned
over hovedet.

Midnatsløbet – 59 deltagere
Tredjedagen var hviledag, fordi vi skulle samle kræfter til langdistanceløbet, som startede
ved midnatstid. Kl. 23:30 ankom vi som de
første deltagere til startstedet – en stormomsust fjeldtop - hvor der heldigvis fandtes et
læ-hul. Vi havde meldt os til Bane 3 en 10,2
km bane, og alle deltagere på banerne 1-3 fik
udleveret en trillefløjte, som senere skulle
vise sig nyttig.
Med kun 10 minutters forsinkelse var der fællesstart kort efter midnat, og max.tiden var sat
til 5 timer.
Kortet var 1:15.000 og højdekurverne mange.
Efter en lille times tid lykkedes det at finde 1.
posten 1500 m fra start, og så gik det ellers
derudad. Især ud, for det skulle snart vise sig,
at de 2000 m til post 2 på kortet ikke rigtig
harmonerede med det meget smukke terræn
langs Isfjorden, hvor jeg bevægede mig rundt.
Da det efter små 3 timer endnu ikke var lykkedes at finde post 2, satte jeg kursen ”direkte” mod mål – geografisk set vest over –
magnetisk set nordvest på. Pludselig kunne
jeg kl. 3:45 fra en højtliggende top se ned
over en sø hvis modsatte bred matchede med
den ”kystlinie” på kortet, hvor post 2 var placeret. Altså havde jeg været udenfor kortet i
mere end 2 timer. Efter megen klatring lykkedes det kl. 5 at komme ind på kortet, hvorefter
det var en smal sag at finde post 2. Stræktiden
mellem post 1 og 2 blev således 4 timer og 2
minutter. Nu var max.tiden ved at udløbe, og
et kvarter senere hørte jeg trillefløjtetoner fra
3 mand, som var kommet ud for at lede efter
mig. Det er vist første gang i mine 16 år med
orienteringssporten, at jeg har opnået resultatet ”Udgået”.
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Gallamiddag
Efter en god dags hvile mødtes alle løbere og
arrangører til en forrygende og festlig gallamiddag med uddeling af præmier og diplomer
samt grønlandsk underholdning.
Jens Aaris fik en sælklo i lædersnor om halsen som belønning for ”god opførsel” ved
meldeposten – post 4, (hvortil jeg aldrig nåede frem).
På feriens sidste 3 dage vandrede vi rundt i
fjeldene omkring byen og især langs Isfjorden, hvor vi oplevede kæmpeisbjerge, som
bragende gik itu, tippede rundt og sendte
flodbølger af sted. En mageløs natur som bør
opleves.
Set i bakspejlet - er det fuldkommen vanvittigt, at vi ikke havde planlagt en tur på 3-4
uger, når vi nu alligevel var der.
Ilulissat og Fredericia er venskabsbyer, så 7
løbere fra FROS deltog i løbene, hvortil de
var indbudt med tilbud om privat indkvartering, ligesom en håndfuld af IOG’s løbere
havde deltaget i årets påskeløb i Midtjylland.
Er det ikke på tide, at Søllerød får sig et par
venskabsbyer placeret på slige eksotiske steder?
Eksempel på løse postdefinitioner
1
2
5
8

54
56
67
74

Ujarak, kujataata kitaani
Qalorsaq, qinnguusaani
Innaq, kitaani ataani
Portunersaq, kujataata kangiani

Kioskansvarlig, som sædvanlig. Ellen i midten.
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Korttegneren
og O-løberen Troels Christiansen
Klubbens redningsmand. Sådan beskrev jeg
Troels, for mig selv, efter vores vellykkede
gennemførelse af DM-Hold-finalen. Jeg ved
nemlig, at det kort, som Peter og Tore skulle
lægge baner på, var alt andet end godt, selv
om det var nytegnet af en professionel. Især
tæthederne og gul-områderne var dårligt/forkert tegnet. Mange, mange timer blev
brugt for at få et ordentligt kort klar til stævnet. I tæt samarbejde med banelæggerne kunne Troels koncentrere sig om nærmere udpegede områder, da det var umuligt at nå hele
skoven.
Et godt kort er forudsætningen for gode baner
og dermed gode oplevelser for løberne.
Det er altid dejligt med positive tilbagemeldinger – og dem var der mange af.
Fra vindernes/Hillerøds klubblad: Der skal
lyde en tak til Søllerød for et godt løb på et
super kort med gode baner. Et kort med baner, som gjorde en ”halv-kedelig” skov til et
spændende sted at dyste.
Derfor nu dette portræt af Troels.
Troels Christiansen, 29 år, er opvokset i Vordingborg, hvor han, allerede tidligt, lærte orienteringssporten at kende. Hans far havde
løbet lidt i starten af 1970’erne og havde kort
liggende som fangede Troels’ interesse, og
han havde O-venner, som kom i hjemmet.
Vejen for Troels til sporten var derfor kort.
1990 var året, hvor Troels, som 10 årig, prøvede o-løb for første gang, og det blev hurtigt
andre familier, der tog Troels med til orienteringsløb. O-63 Vordingborg var også dengang
en lille klub, som havde brug for alle hjerner
og hænder, og man kunne få lov til at hjælpe
med mange ting, selv i en ung alder.
Troels fortæller: ”Meget tidligt begyndte jeg
at tegne kort, og allerede som 17-årig var jeg
med i bestyrelsen. Men der var også nogle
ulemper ved den lille klub. F.eks. vidste jeg
ikke meget om ranglisteløb og det skete, at
jeg blev fejltilmeldt (før O-service-tiden) og
ikke fik mulighed for at sammenligne mig
med mine jævnaldrende. Jeg kendte ikke så
mange af de nordsjællandske jævnaldrende
14

løbere, og selv om jeg deltog i bl.a. U2kurser,
kunne der godt gå tid, før jeg lærte nye at
kende. Sydpå var der ikke noget stort træningsmiljø.”
Men korttegningen fangede Troels, selv om
det måske kan undre. I ”Orientering.dk” fra
februar 2006, skriver Troels:
” Man kan spørge sig selv, hvad der er så sørens
fedt ved, som ung knægt at gå rundt alene ude i
skoven med en plade fra et gammelt laminatkøkkenbord, et kompas og nogle blyanter og tegne
kort, mens ens jævnaldrende ser fjernsyn hjemme
i varmen.” og videre skriver Troels:
” Som ung og uerfaren korttegner kan det nemt
tage sin tid at komme rigtig godt i gang, især hvis
man, som jeg, forsøger sig på egen hånd de første
par gange. Hvordan tæller man skridt, og hvad
svarer det til på kortet? Blev mit grundmateriale
nu lige i den størrelse, som jeg havde regnet med,
da jeg kopierede det i kopimaskinen? Hvordan
afgøres hvilken tæthed, der er her, og hvad gør
jeg, når regndråberne har ramt min tegnefolie med
flere timers arbejde?”

Troels viser mig sit første kort ”KirkeskovenOringe”, som Troels beskrev i samme artikel i
”Orientering.dk”
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”Da jeg endelig havde fået nølet mig færdig med
rekognosceringen af mit første kort, et by/park
kort i Vordingborg, var jeg ved at skulle starte på
efterskole i Silkeborg (HNIE), og jeg forsøgte
derfor om jeg kunne lokke Erik til at give sig ud i
rentegningen af mit kort. Dette lykkedes dog desværre ikke, og efter at have leget talrige timer med
tegneprogrammet Ocad hos en ven på efterskolen,
begav jeg mig ud i at tegne kortet på skolens
computer.
Dét første kort er altid specielt, og med til historien hører da også, at samtlige kurver er tegnet ud
fra hukommelsen, mens jeg sad i Jylland. Jeg
havde ikke tillagt dem så meget værdi i rekognosceringen! Jeg er ikke sikker på, at ret mange gennem tiden har opdaget dette. I september 1997, da
jeg var 17, kom kortet fra trykkeriet og klubben
afholdt premiereløb på det.”

I søllerødder, der var med til DM-sprint i
Vordingborg, kan jo sammenligne kortenes
detaljeringsgrad og tælle kurverne!
I dag regnes Troels for en af Danmarks absolut bedste korttegnere og har fremstillet kort
til bl.a. DM Nat 2003, DM Hold 2006, Nordisk Mesterskab 2007, Spring Cup 2008, DM
Sprint 2009 og DM Hold 2009.
Jeg har spurgt breddekonsulent Gert Nielsen,
hvad der gør Troels til en god korttegner:
”Troels Christiansen som korttegner, så har
jeg kun gode erfaringer. Troels tegnede kort
for mig til DM-klub 2006 i Brøde Skov.
Jeg mener, at Troels har godt blik for detaljerne uden at tage for meget med. Han er god
til at generalisere, og hans kort er derfor letlæselige og opleves som præcise. Han er dermed en god rollemodel for andre unge korttegnere.”
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Kortkonsulent, Asger Jensen fra Roskilde har
disse bemærkninger om vores korttegner:
”Jeg har arbejdet sammen med Troels i flere
sammenhænge, med blandt andet omkring
NOC sprint i Gudhjem og så på hans egen
hjemmebane i Vordingborg.
Det som kendetegner Troels som korttegner
er en utrolig pertentlighed, han stopper ikke
med at tegne før han er NÆSTEN
helt tilfreds. For helt tilfreds, det bliver han
aldrig, men Troels ved, at kort aldrig bliver
helt perfekt, der er altid et eller andet, man
kan overveje, og derfor slår også han på et
tidspunkt en streg og siger: Dette bliver den
sidste. Det har vi haft mange fine diskussioner
omkring. Vores sprintsamarbejde har også
været unikt på den måde, at vi både har været
korttegnere og banelæggere på samme tid, og
Troels har en enestående forståelse for, hvor
betydningsfuld et godt kort er for et godt
sprintarrangement. Han er en god sparringspartner, når man skal finde løsninger på forskellige problemstillinger, især hvis man selv
er velforberedt.”
Også Erik Bülow, Vordingborg, der har haft
Troels i mesterlære, har udtalt sig:
”Efter instruktion gik Troels på med krum
hals, havde han problemer fik vi en snak om
det, enten foran min computer eller ude i terrænet.
Jeg og Troels har altid haft gode dialoger om
kort og korttegning og har gensidigt kunnet
inspirere hinanden, men jeg må dog indrømme, at det bliver mere og mere mig der får
mest ud af det.
Hvad er det så der gør Troels til en god korttegner? For det første har Troels altid haft et
insisterende gå på mod og interesse og har
altid stillet store krav til sig selv, og så har
han brugt en bekymrende masse tid. For det
andet er Troels startet i en ung alder, her er
det bekymrende, at Troels stadig er den yngste korttegner. For det tredje er Troels en god
orienteringsløber, som har en dialog med andre gode orienteringsløbere om, hvad der er et
godt kort. For det fjerde har han den evne at
kunne overføre, hvad han ser ude i terrænet,
til streger på et kort som andre kan fortolke og
forstå.”

Troels, fotograferet i grålyset ved årets Jættemil
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Også bornholmeren, Flemming Andersen, har
jeg haft fat i.
Han fortæller, at han har været med fra starten, da Troels begyndte at tegne kort, og at
han har ført mange samtaler med Troels om
tegning i OCAD. Flemming siger: ”Troels er
hurtigopfattende, og han skulle ikke have noget forklaret flere gange, før han opfattede
det. Han er præcis i sin måde at tegne kortene
på, og er meget ambitiøs. Jeg har ikke set ret
meget af det, han har tegnet, men været lidt
involveret i kortene her på Bornholm. Nogle
meget fine kort.”
Denne artikel bygger på en samtale med Troels, der fandt sted her hjemme hos os. Men
inden vi talte sammen, så vi på et område i
Hørsholm, som måske bør tegnes. Jeg blev en
del klogere på, hvilket terræn, der er sprintrelevant og hvilket, der tegnes bedst med den
normale kortnorm. Det var ikke en differentiering, jeg på forhånd havde gjort mig tanker
om.
Jeg spurgte Troels, hvilket kort han regnede
for sit bedste: Ubetinget DM-sprintkortet i
Vordingborg, som blev brugt i april 2009.
”Her er alt gennemgået 2-3 gange og hver en
streg ligger pænt”. DM kortet i Jægersborg
blev også et fornuftigt kort. Skovens meget
diffuse karakter gjorde flere steder, at jeg virkelig måtte træffe mange valg om, hvad der
skulle med. Beslutninger mange af deltagerne
lod til at være enige i. I øvrigt er det mest frustrerende som korttegner, tilføjede han, når et
kort ikke bliver brugt mere end den ene gang,
det er tegnet til.
Du må ud og prøve kortet til de 5 Molboløb,
der arrangeres i skoven. Kortet er dog tegnet
så det rammer en ”grøn” skov, som den var
det til DM Hold. Så måske er kortet lidt vel
grønt her i vinter.
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U3-kurser. Troels sagde ja, og det blev begyndelsen på mange års venskaber.
Men Troels er ikke ”kun” korttegner. Han
holder meget af at løbe orienteringsløb og
træner pt. omkring 5 – 10 timer pr. uge. Det
betyder, at han kan være godt med oppe i den
bedste tredjedel i den bedste herreklasse.
Samtidig betyder det gode kammeratskab og
drive i SET-gruppen rigtig meget for Troels’
lyst og træningsengagement.
Vi talte om, hvad det betyder for ens orienteringsevne at tegne kort. Det skrev Troels også
om i ”Orientering.dk” i 2008:
”Korttegningsoplevelserne har ikke mindst givet
mig en evne til at læse andres kort bedre, og dermed kunne visualisere orienteringskortet, hvilket
jeg har stor glæde af hver eneste gang, jeg løber
med et kort i hånden. Derudover arbejdsdisciplin,
gode ture i skoven og sluttelig en tro på at kunne
lave et seriøst stykke arbejde til gavn for andre.
Desuden et irritationsmoment når jeg selv er til
konkurrencer, og pludselig møder en kortfejl. Som
rutineret løber bør man lægge fokus på næste
stræk, og se at komme videre, men som korttegner
er man ofte lidt miljøskadet på den front.”

Jeg spurgte Troels om hans ambitioner i forhold til løbskarieren, og det er tydeligt, at
Troels gerne vil kunne blande sig i toppen,
men det er lige så tydeligt, at det er umuligt
med et fuldtidsjob. At træne to gange om dagen er umuligt, og for ikke at have travlt hele
tiden er korttegningen også forsøgt neddroslet
i en periode her efter DM-hold. Men med den
træningsindsats Troels lægger for dagen, er
der mange gode oplevelser at hente både individuelt og i stafetsammenhæng.

Og til sidst, Troels, hvilket kort vil du gerne
tegne?
Jeg kunne godt tænke mig at få tegnet et kort
over skoven og engene nede ved min mors
sommerhus på Ulvshale på Møn.
Troels blev ”fisket” til Søllerød i 2001 af Rune Monrad, som havde brug for hjælpere på
16
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3 hurtige spørgsmål:
Troels, hvad regner du for dit bedste resultat?
3. plads til Copenhagen City Cup 2. afd. 2003
i Charlottenlund Skov. 8 sek. fra sejr, og 2
sek. fra Allan Mogensen. (tidl. Verdensmester). Se billedet her til højre.
Et godt resultat, jeg (red.)har lagt mærke til:
DM-stafet-bronze i 2007 på Møn sammen
med Philip G. Lund og Peter Horstmann.
Din bedste o-oplevelse:
VM 2006 i Danmark som medhjælper, tilskuer og publikumsløber og så måske suget i
maven og oplevelsen ved mit første 10Mila i
håbløs regn i 1998
Det bedste/sværeste terræn:
Dueodde (DK) og Millau (FRA)
Troels/Vibe

Troels Christiansen (nr. 3) satsede alt i skoven
ved Charlottenlund - blod, sved og smil (2003)

________________________________________________________________________________

Elitesiden oktober - november 2009
I sidste weekend af oktober var Tore, Peter,
Ulrik og Troels fire dage på Bornholm for at
træne og efterfølgende deltage i det hyggelige
2-dages stævne, Höst Open. Vi fik trænet godt
igennem i de suveræne terræner ved Dueodde,
Rytterknægten, Rutsker og Sandvig, inden
konkurrencerne i Plantagerne og Bolsterbjerg.
Måske havde enkelte af os trænet lidt mere
end kroppen kunne restituere, for der var lidt
træthed at spore til konkurrencerne. Peter
vandt foran Ulrik, Tore og Troels.
Til rangliste-sprint i Egebjerg var det meste af
den danske elite samlet. Troels løb et teknisk
godt løb og havde også fornuftig fart i benene
og sluttede som 10’er. Ulrik 12 og Tore 30.
Rasmus var ude igen efter lang tids pause,
men klippede forkert.

Ulrik på knudeposten ved årets Jættemil
Dagen efter var menuen 25,3km Jættemil i
Hareskovene. Ulrik kørte godt på og blev nr.
8, 13 min efter vinderen. Sejt! Troels opdagede et stykke inde på banen, at han havde
sprunget en post over og valgte at udgå.
Troels og Peter

Banelægning.
Tore og Peter har fået meget ros for deres Hold-DM-baner. Men også Anders Bøgevig har fået ros
for sine baner. Anders lagde banerne til den svenske Elitseriefinale, der foregik i Stockholmstrakterne. I ”Skogssport”, udtaler vinderen og verdensmester Helena Jansson:
”Det var en kul bana, klurigt och snabløpt i början och sedan tempoväxling…”
Se kortet med en del af banen i ”Skogssport” nr.9 2009, side 39.
Vibe Bøgevig (mor!)
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Molboløbene i 2010
Vi har sat strøm til Molboløbet.
Jørgen Wisbech: Jeg har indrømmet det: Jeg
overtrådte §1.1 i alle foreningers grundlov.
Paragraffen lyder:
"Er der noget du er utilfreds med eller noget
du synes kan gøres bedre, kan du:
1. Holde din mund.
2. Gøre det selv"
Jeg kom til at ytre mig om, at vi burde kunne
lette processen omkring pointberegning ved
Molboløbene, ligesom jeg mente det var synd,
at Michael Wilken skulle sidde og oprette alle
deltagerne manuelt på baggrund af de e-mails,
der blev sendt fra tilmeldingsfunktionen. Det
burde kunne gøres smartere. Svaret på dette
forslag var det selvfølgelige: "Det lyder som
en god ide - det må du gerne lave"

Tilmelding ændret.
Vi har i flere år registreret løberne og deres
resultater i en Access database. Nu er denne
base lagt ud "på nettet" således, at der kan
skrives direkte i den fra tilmeldingsprogrammet. Derved får løberen sit start/Molbonummer med det samme, ligesom der kan
vises en deltagerliste.
Når løbene skal afvikles, henter vi Access
databasen ned fra ”nettet” og gemmer den på
en server (bærbar PC) som vi har med til løbene. Til denne server kan vi så tilkoble –
trådløst – lige så mange PC som vi skønner,
vi skal bruge. Nye løbere, som ikke er forhåndstilmeldt, kan så tilmelde sig elektronisk
via helt samme funktion, som hvis de havde
gjort det hjemmefra.

med angivelse af bane, spørge om løbere er
startet, tage løbere i mål - med angivelse af tid
samt melde løbere udgået.
På baggrund af disse data kan man køre programmet ”I Skoven”, som viser en liste over
alle de løbere, som endnu ikke er kommet
tilbage.
Det eneste der så mangler er at registrere,
hvor mange rigtige svar løberen har opnået.
Når det er gjort, kan antal point beregnes automatisk. Point gives på basis af en tidstabel –
som kan reguleres, og på baggrund af antal
rigtige svar. Hvor mange rigtige der skal til
for at der gives 1, 2 eller 3 point, bestemmes
af løbsledelsen på dagen.

Hurtige resultater.
Den væsentligste forskel på det nye system og
det gamle er, at vi kan begynde at registrere
data, så snart den første løber er i mål. Med
det gamle – manuelle system – måtte vi vente
til alle var i mål, før vi kunne bestemme point
for svar, idet vi jo skulle tage hensyn til, hvor
svære spørgsmålene havde været. Det skal vi
stadig, men nu kan maskinen optælle, hvordan svarerne fordeler sig, og så kan løbsledelsen lægge snittet og beregne point.

Da vi flytter databasen, vil det ikke være muligt at tilmelde sig hjemmefra fra lørdag eftermiddag til søndag efter middag. Derfor:
Fortæl alle, at de skal tilmelde sig hjemmefra
i god tid – så vi kan undgå kø ved startstedet.

Lettere løbsafvikling.
Al registrering af løbere foregår nu via programmer, som kører i en web-browser. Den
store liste, hvor vi før krydsede løberne af, når
de startede, og når de kom hjem, er erstattet af
ét skærmbillede, hvor vi kan starte løbere -
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Tilsvarende kan vi også offentliggøre resultaterne hurtigere idet det alene kræver, at Access databasen kopieres tilbage til molboleob.dk på nettet.
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Jeg ved fra Michael, at mange løbere mener at
gode billeder – hurtigt – er vigtigere end point, så der er tale om en meget vigtig opgave.
Kontakt Molbotovholder Jørgen Wisbech.

Og finalen – ja det er også blevet lettere ….

Fotografer søges.
Vi søger et antal fotografer til at dække Molboløbene i 2010. Kunne du – eller kender du
nogen – som kunne tænke sig, at gå en tur i
skoven søndag formiddag med et kamera og
”fortælle historien” om dagens Molboløb.
Billederne kan han/hun aflevere til mig, eller
hun/han kan selv oploade dem til PicasaWeb,
hvor vi nu gemmer alle vores billeder. Vi sætter gerne et ”billede” forrest med angivelse af
Jørgen med sin hund i Rude Skov 21. november
fotografens navn, hvis det ønskes.
________________________________________________________________________________

Konkurrence.
Se nøje på dette træ.
Det står et sted i Rude skov (hvis stormen
ikke har taget det) og det gælder om at finde
ud af, hvor!
Blandt alle de søllerødder, der inden juleløbet
den 26/12, på et kort kan udpege dets voksested, trækkes der lod om en god flaske rødvin. Hvis præmien går til en helt ung løber,
veksler jeres forældre helt sikkert til ”noget
andet”!
Endnu en anledning til en dejlig løbe- eller
travetur i Rude skov.
Udpegningen skal ske til redaktøren senest
26/12 før start på juleløbet.
Vibe

svampe i skovbunden
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Jættemilen 2009
i Hareskovene
48 tilmeldte søllerødder til Jættemilen er vist
en rekord. Ingen andre klubber kunne matche
denne enorme manifestation og samtidig har
klubben aldrig før haft så mange deltagere i
Jættemilen.
Og hvordan gik det så?
Vejret var heldigt. Det var fint løbevejr, måske en anelse for mørkt til det meget detalje-

rede kort, men det var tørvejr og omkring 8
grader. På stævnepladsen knejsede Søllerødstanderen over rækkehuset, som nogen kaldte
de i række fint opsatte klubtelte – nu uden
knækkede stænger (Tak til Niels R.)
Og hvordan gik det så?
Langt de fleste startede og næsten lige så
mange gennemførte.
Jeg var mest spændt
på at se, hvordan de
unge ville klare sig.
Vi havde 6 drenge til
start i klassen H-14,
som er den yngste
klasse her i Jættemilen, og 2 piger i D14.
Inden start stillede de
6 H-14-drenge op til
fotografering,
alle
opsatte på at få et
godt løb.
Drengene skulle løbe
6,7 km, og hold lige
fast. Banen blev vundet på 33.37min. af
Mikkel Aaen fra Farum næsten 5 min.

Klar til start: Aske, Simon, Magnus, Rune, Martin, Mads,
- og af sted
foran de næste. Og blandt de næste er Magnus Maag på
tredjepladsen, 1 sek. efter toeren. Simon Thrane Hansen
blev en flot nr. 5 i tiden 40.40. Aske blev nr. 13, to sekunder foran Martin Illum på 14. pladsen. Det var Aske
ret stolt over! Rune blev nr. 23 og Mads nr. 25.
Rune har endnu et år i den klasse og Mads og Martin har
to.
Magnus sagde efter løbet, at det havde været rigtig sjovt
og spændende at løbe i en lille gruppe, hvor man pressede
hinanden. Og til sidst lykkedes det at løbe 12 sekunder
fra en nordmand, men fordi Magnus fumlede lidt ved
målet, glippede 2. pladsen.
De to piger Astrid og Agnes var også godt tilfredse med
deres løb, bortset fra en vrikning af en ankel, der bevirkede, at Astrid måtte gå de sidste poster. Begge løb på ca.
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en time for den 6,7 km. lange bane, men med Agnes to minutter hurtigere.
Pigerne startede så tidligt, at jeg nåede hverken deres start eller deres målgang.
Jeg fik også talt med en lille del af de voksne ved klubteltet efter løbet.
Det var overvejende positive kommentarer som ”Det gik godt”. ”Jeg er godt tilfreds”. ”Ikke så hurtigt, men ok”. ”Fornuftigt”. ”Det var sjovt”. Og ”Jeg var træt, det var for langt”.
Vibe

Ellen Frier
Kirsten Møller
Jørgen Bojsen-Møller
________________________________________________________________________________

Fra SUTterne - siden sidst
Tillykke til Simon Thrane som er blevet optaget i TKC Sjælland sammen Magnus Maag.
Det er flot, at vi har 2 løbere med – måske der
er flere der har lyst til at fokusere deres træning yderligere…?
U16-landsholdstræneren har netop udtaget en
stamgruppe på 7 løbere – 6 af dem kommer
fra TKC Sjælland, som trænes af Gert Nielsen
der er DOF’s breddekonsulent.
Endnu et tillykke til alle ungdomsløbere der
startede i Jættemilen – alle gennemførte –
Magnus Maag fil en flot 3. plads – skarpt forfulgt af Simon Thrane på 5- pladsen – godt
gået drenge!
Kirsten, Bo & Ulrik var lørdag 21.11 i Vejle,
for sammen med de andre ATK-klubber, at
evaluere det første år. Af de succeser, vi
fremlagde, var bl.a.;
•
•
•

Planlægningen er blevet mere struktureret
Fokus på alle aspekter
Flere forældre er blevet aktive - både
som hjælpere - men også som breddeløbere - DEJLIGT

•
•
•
•

Altid feedback / snak efter træning til
/ med den enkelte løber
De unge mærker den øgede fokus –
dem der vil - gør mere ud af det
En del løbere fra 12-13 år er blevet
meget mere fokuserede
Flere løbere har fået flotte placeringer
og ser resultaterne af den øgede individuelle indsats

Kommende udfordringer / opgaver som vi vil
tage fat på:
•
•
•
•
•

Yderligere fokusering på kvalitet i den
daglige træning
Formel inddeling af løbergrupper
Indførelse af træningsdagbøger
Personlige trænere til de mest fokuserede løbere
Træneruddannelse

SUTterne skal på tur i påsken 1-5/4 - der arbejdes på flere forskellige turforslag – nærmere info følger.
Hilsen fra Trænerne
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Det er aldrig for sent!
Løb og lær - O-teknik-kurser for voksne
Dansk Orienterings Forbunds Breddeudvalg inviterer alle interesserede >20 år til o-teknik-kurser
lørdag d. 6. februar 2010 kl. 09:30-15:00 i NORD (St.Binderup), SYD (Jelling) og ØST (Allerød).
Der undervises på 3 forskellige niveauer:

Voksen 1 (V1):
• Grundlæggende kortforstå• Grundlæggende kompas
• Korthåndtering
• Postdefinitioner
• Ledelinjer

else

Voksen 2 (V2):
• Øget kortforståelse
• Simpel strækplanlægning
• Grundlæggende
kurveforståelse
• Mellemsvære poster
• Udvidet om ledelinjer
• Brug af kompas

Voksen 3 (V3):
• Udvidet kompas
• Udvidet kurveforståelse
• Udvidet strækplanlægning Foto: Gert Nielsen
• Forenkling
• ”Aktiv” kortlæsning
• Bom teknik
Der gennemgås et par af ovenstående emner på V1, V2 og V3 kurserne lørdag d. 6. februar 2010.
Der er såvel teori som praktiske øvelser i skoven.
Pris kr. 100,00 - Frokost og kaffe/the er inkluderet i prisen.
Tilmelding via O-service senest søndag d. 31. januar 2010 kl. 20:00

ØST – Allerød
Sted: Skovvangskolen, Poppelvej 1a, 3450 Allerød
Tid: Lørdag d. 6. februar 2010 kl. 09:30-15:00
Undervisere: Michael Kreiberg, OK Roskilde
Morten Ebbensgaard, OK Øst
Bo Konring, Søllerød OK
Foto: Preben Schmidt
Kontaktperson: Lisa Tantholdt – lisa.tantholdt@os.dk – tlf. 4581 5574

På DOF ´s hjemmeside under BREDDEUDVALGET, findes ovenstående indbydelse.
Måske har du lyst til at møde voksne fra andre klubber – her har du chancen, men det foregår samtidig med klubbens egen træning, så ……………..
Vibe
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Efterårstur til Frankrig.
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Lidt af hvert

Jørgen Münster Swendsen og Christian
Strandgaard har været en tur i Frankrig i oktober måned, hvor de deltog i Alle Helgens
løbene ”Toussaint” 2009 ved Aix-enProvence.
Jørgen skriver:

Det er flotte og svære
bjerge at orientere i.
Billederne er fra Jørgens Blog,
hvor han også har
En flyvende Christian.

”Efter hjemkomsten fra 5 dages i Dolomitterne og O-ringen, var det tid for at se frem til
næste års O-rejser. Det er altid svært at finde
fler-dages løbene i Frankrig, så det blev til en
del søgen. Frankrig er det land jeg helst vil til.
Jeg fandt ved et tilfælde et løb der hed ”Toussaint 2009” - 6 løb på 5 dage fra 22-9-2009 til
26-9-2009. Det så spændende ud, og skulle
bestå af ½-finaler og finaler i de Franske mesterskaber i sprint, Franske mesterskaber i
natløb, og derefter 3 løb i samme område,
hvoraf det ene var en sprint, og så 2 løb NØ
og Ø for Aix – med udsigt til Montagne Sainte Victoire, et spektakulært bjerg, hvor bl.a.
den Franske kunstner Cezanne malede meget.
Aix ligger 25 km nord for Marseille og har
140.000 indbyggere, det er en smuk gammel
by med en flot hovedgade ”Cours Mirabeau”
med store platantræer i 2 rækker, man bliver i
godt humør over sådan en flot bykerne.”
sat løbskort med vejvalg og beskrivelser af
løbene.
Måske kan du få lov til at kigge med.
Du kan jo spørge.
Vibe

_________________________________________________________________
Klubmesterskaberne igen.
Lars Fock har efter vores mesterskaber sendt
følgende betragtninger:
”Jeg har leget lidt med regnearket for at se om
der var kønsforskelle i selvvurderingen. Det
er jo ofte sagt, at kvinder holder sig beskedent
tilbage. Men som I kan se, gælder det ikke
Søllerøds Kvinder. Her hovedresultatet:
Søllerødderne er generelt optimister - de tror
de løber bedre end de gør. 63,5 % er optimister. Faktisk er kvinderne mere optimistiske
(64,7 %) end mændene (63 %). Optimisme er
godt !!
Til gengæld er kvinderne ikke så gode til at
ramme. I gennemsnit skyder de 10,8 minut
forkert, mens mændene kun skyder 7,6 minut
forkert.

Resultatet bliver ikke bedre hvis man ser på
det procentvise fejlskud (altså set i forhold til
løbstiden) - Her skyder kvinderne 17 % forkert, mens mændene "kun" skyder 12 % forkert.
Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal fortolke
tallene, måske skal det overlades til Kirsten,
som jo er klubbens videnskabelige høg.”
Lars
Regnearket lægges på hjemmesiden snarest.

WMOC i Australien.
Som vi har kunnet se på klubbens hjemmeside, lykkedes det Arne Grøndahl at løbe sig
til en sølvmedalje i Sprint i H 65-klassen.
Tillykke med medaljen!
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TRÆNING
- så er det nu !!!
skoene væk – en O-bane i småregn eller slud kan
godt give en lækker oplevelse og nye erfaringer.
Programmet for klubbens træninger er lagt, så der
er plan helt frem til sommerafslutningen 2010 –
det er bare at møde op og tage frit af tilbuddene.
Træningsbanden arbejder hårdt på at give dig udfordringer og variationer, så der hele tiden er humør og inspiration til, at DU kommer ud mellem
skærmene og DU derved bliver en dygtigere Oløber.
VINTERTRÆNING 2009- 2010
Træn.
nr.

Kl. 10.00-10.30

232

Lørdag,

Skov

Mødested

28. November

Grib Skov
SÆRTILBUD

Ottevejskorset

233

5. December

Rude Skov
Femsølyng

19,6 km-stenen på
Hørsholm Kongevej

234

12.december

Ravneholm

Vangeboskolen

235

19. December

Kirkeskoven
Vinterpointløb

Hawarthigården

236

26. December

237

2. Januar

Rude Skov

Rudegård Stadion,
Grusbanen

238

9. Januar

Geel

Tennisbanerne på
Vangebovej

239

16. Januar

Rude Skov
Agersø

19,0 km-stenen på
Hørsholm Kongevej

240

23. Januar

Trørød

P-plads på
Trørødvej

241

30. Januar

Ravneholm

Vangeboskolen

242

6. Februar

Rude Skov
Nordvest

18 km-stenen på
Birkerød Kongevej

243

13. Februar

Trørød

P-plads på
Trørødvej

244

20. Februar

Rude Skov
Femsølyng

19,6 km-stenen på
Hørsholm Kongevej

245

27. Februar

Geel

Tennisbanerne på
Vangebovej
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6. Marts

Rude Skov
Løjesø

18,2 km-stenen på
Hørsholm Kongevej
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13. Marts

Ravneholm

Vangeboskolen
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20. Marts

Rude Skov
Rudegård

Rudegård Stadion,
Grusbanen
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27. Marts

Trørød

P-plads på
Trørødvej

Elsebeth Troelsgaard i gang med ”Sommerfuglen”

Når dette nummer af KOMPOSTEN ligger i
din postkasse, er vintertræningen i fuld gang.
Sommerfuglene blafrede rundt i Rude Skov i
fantastisk vejr på den første vintertræning og
Niels la Cour Bentzons Grib Skov-træning er
forhåbentlig afviklet succesfuldt. 2009 har indtil nu overgået endog de ”allerværste” forventninger med en træningsflid og energi helt i top.
Deltagelse i åbne løb (specielt Jættemilen og
divisionsmatcherne) har været imponerende og
allerede nu er der søllerødder, som har meldt
sig til næste års O-Ringens 5-dages-arrangement ved Örebro i Mellemsverige.
Klubbens vintertræning kører fortsat med tilbud alle lørdage vinteren igennem. Ved disse
træninger kan du - ud over at holde konditionen ved lige – også bruge mulighederne for at
forbedre din orienteringsteknik. Lad dig udfordre af et lidt sværere vejvalg gennem terræn i
stedet for at drøne ad veje/stier - løb et stræk to
gange – prøv forskellige vejvalg – udnyt eftersnakken efter træningen til at diskutere delstræk og detaljer. Har du GPS-udstyr, er du en
af de snart mange, som virkelig har saglige
muligheder for at vurdere ”de gode vejvalg” i
forhold til tidsforbrug.
Helt grundlæggende er lørdagstræningen
”DÉR, HVOR SØLLERØDDERNE MØDES”
og nye sluses ind i klubben. Så gem ikke løbe-
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Rude Skov
JULEMAVEFRÆS

Rudegård Stadion,
Grusbanen

Træning er dér, hvor søllerødder mødes.
Gert / bandeleder

